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Цель данной работы, заключается в выявлении ценности документов 

фонда 458 Национального архива Республики Беларусь как исторического 

источника.  

Объект: документы фонда 458 Национального архива Республики 

Беларусь. 

Предмет: оценка ценности документов фонда 458 Национального архива 

Республики Беларусь как исторического источника. 

 В работе используются следующие методы исследования: анализ, синтез, 

описание. А также сравнительный метод. 

 Актуальность изучения данного фонда заключается в необходимости 

введения в научный оборот еще неизвестных или малоизученных документов, 

связанных с периодом существования БНР, Литбел и деятельности белорусской 

диаспоры в Латвии. Документы этого фонда помогут расширить источниковую 

базу научных исследований по данному вопросу, что поспособствует 

удовлетворению нарастающей общественной потребности в ретроспективной 

информации. Важность этого аспекта значительно увеличивалась за последние 

годы после постепенного снятия идеологических ограничений и запретов на 

обращение исследователей к историческим источникам, в том числе архивным. 

Документы фонда отражают особенности исторической психологии 

людей соответствующего периода. Безусловно, полезными для современных 

историков являются и газеты белорусской эмиграции межвоенного времени, на 

страницах которых систематично публиковались новости политической, 

культурной и экономической жизни не только белоруской, но и украинской, 

польской, литовской диаспор. В связи с этим, работа с документами этого 

фонда, позволит исследователям с новой стороны взглянуть на деятельность 

белорусских национальных сил после октябрьской революции 1917 г. и 

раскрыть малоизвестные страницы истории Беларуси. 

 Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложения. Общий объем работы  65 листов. 
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Purpose of this work, consists in the exposure of value of documents of fund 

458 the National archive of Republic Byelorussia as historical source. 

Object: documents of fund 458 the National archive of Republic Byelorussia. 

Object: estimation of value of documents of fund 458 the National archive of 

Republic Byelorussia as historical source.  The followings methods of research are 

in-process used: analysis, synthesis, description. And also comparative method. 

 Actuality of study of this fund consists in the necessity of introduction for a 

scientific turn yet unknown or insufficiently known documents, related to the period 

of existence of BNR, Litbel and activity Byelorussian diaspore in Latvia. The 

documents of this fund will help to extend the istochnikovuyu base of scientific 

researches on this question, that will be instrumental in satisfaction of increasing 

public requirement in retrospective information. Importance of this aspect was 

considerably increased in the last few years after the gradual removal of ideological 

limitations and prohibitions on the address of researchers to the historical sources, 

including arcival.  

The documents of fund are reflected by the features of historical psychology 

people of the proper period. Sure, useful to the modern historians are newspapers of 

Byelorussian emigration of intermilitary time, on the pages of which the news of the 

political, cultural and economic living by not only Byelorussia were systematic 

published but also Ukrainian, Polish, Lithuanian diaspores. In this connection, work 

with the documents of this fund, will allow researchers from a new side to give a 

glance on activity of Byelorussian national forces after October revolution 1917 and 

to expose the not popular pages of history of Byelorussia.  

Structure and volume of diploma work. Diploma work consists of introduction, 

three chapters, conclusion, list of the used sources and literature, appendix. General 

volume of work  65 folias. 
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Мэта работы, заключаецца ў выяўленні каштоўнасці дакументаў фонда 

458 Нацыянальнага  архіва Рэспублікі Беларусь як гістарычнай крыніцы.  

Аб’ект: дакументы фонда 458 Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. 

Прадмет: ацэнка каштоўнасці дакументаў фонда 458 Нацыянальнага 

архіва Рэспублікі Беларусь як гістарычнай крыніцы. 

У рабоце выкарыстоўваюцца наступныя метады даследавання: аналіз, 

сінтэз, апісанне. А таксама параўнальны метад. 

Актуальнасць вывучэння даннага фонду заключаецца ў неабходнасці 

увядзення у навуковы абарот яшчэ невядомых і маловывучанных дакументаў, 

звязаных з перыядам існавання БНР, Літбел і дзейнасці беларускай дыяспары у 

Латвіі. Дакументы гэтага фонду памогуць пашырыць крыніцазнаўчую базу 

навуковых даследаванняў па данным пытанні, што паспрыяе задавальненню 

нарастаючай грамадскай патрэбы ў рэтраспектыўнай інфармацыі. Важнасць 

гэтага аспекту значна павялічылася за апошнія гады пасля паступовага зняцця 

ідэалагічных абмежаванняў і забарон зваротаў даследчыкаў да гістарычных 

крыніц, у тым ліку архіўным. 

Дакументы фонда адлюстроўваюць асаблівасці гістарычнай псіхалогіі 

людзей адпаведнага перыяду. Безумоўна, карыснымі для сучасных гісторыкаў 

з’яўляюцца газеты беларусскай эміграцыі межваеннага часу, на старонках якіх 

сістэматычна публікаваліся навіны палітычнага, культурнага і эканамічнага 

жыцця не толькі белорускай, але і ўкраінскай, польскай, літоўскай дыяспар. Ў 

сувязі з гэтым, работа з дакументамі фонда 458, дазволіць даследчыкам з новай 

стараны паглядзець на дзейнасць беларускіх нацыянальных сіл пасля 

кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. і раскрыць малазнаёмыя старонкі гісторыі 

Беларусі. 

Структура и аб’ём дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца з 

увядзення, трох глаў, заключэння, спіса выкарыстанных крыніц і літаратуры, 

дадаткі. Агульны аб’ём работы  65 лістоў. 


